
 

 

 

 

 

 

 بسمه تعالی 

 1401 آذرتاریخ:                                        االت پلی اتیلن الکتروفیوژن گازی اتصفهرست قیمت                                                                  

     

 

 

 

 

 قیمت )ریال( سایز)میلیمتر( نام کاال ردیف

 440،000 25 گازی  الکتروفیوژنپلی اتیلن کپ با بوشن  1

 1،080،000 63 گازی  الکتروفیوژنپلی اتیلن کپ با بوشن  2

 2،060،000 90 گازی الکتروفیوژنپلی اتیلن کپ با بوشن  3

 2،500،000 110 گازی الکتروفیوژن پلی اتیلن کپ با بوشن 4

 3،650،000 125 گازی الکتروفیوژن پلی اتیلن کپ با بوشن 5

 5،440،000 160 گازی الکتروفیوژن پلی اتیلن کپ با بوشن 6

 9،500،000 200 گازی الکتروفیوژن پلی اتیلن کپ با بوشن 7

 13،700،000 225 گازی الکتروفیوژن پلی اتیلن بوشن  کپ با 8

 270،000 25   گازی الکتروفیوژن پلی اتیلن بوشن 9

 715،500 32 گازی الکتروفیوژن پلی اتیلن بوشن  10

 756،000 63 گازی الکتروفیوژن پلی اتیلن بوشن 11

 1،420،000 90 گازی الکتروفیوژن پلی اتیلن بوشن  12

 1،670،000 110 گازی الکتروفیوژن پلی اتیلن بوشن  13

 2،214،000 125 گازی الکتروفیوژن پلی اتیلن بوشن  14

 3،078،000 160 گازی الکتروفیوژن پلی اتیلن بوشن 15

 6،156،000 200 گازی الکتروفیوژن پلی اتیلن بوشن  16

 9،500،000 225 گازی الکتروفیوژن پلی اتیلن بوشن 17

 10،000،000 250 گازی الکتروفیوژن پلی اتیلن بوشن 18

 3،100،000 63 گازی الکتروفیوژن پلی اتیلن درجه  45زانو 19

 5،670،000 90 گازی الکتروفیوژن پلی اتیلن درجه  45زانو  20



 

 

 

 

 

 

 

 بسمه تعالی 

 1401تاریخ:آذر                                         االت پلی اتیلن الکتروفیوژن گازی اتصفهرست قیمت                                                              

     

 

 

 قیمت )ریال( سایز)میلیمتر( نام کاال ردیف

 7،020،000 110 گازی الکتروفیوژن پلی اتیلن درجه45زانو  21

 8،370،000 125 گازی الکتروفیوژن پلی اتیلن درجه 45زانو  22

 19،000،000 160 گازی الکتروفیوژن پلی اتیلن درجه 45زانو  23

 51،000،000 200 گازی الکتروفیوژن پلی اتیلندرجه 45زانو 24

 68،000،000 225 گازی الکتروفیوژن پلی اتیلندرجه  45زانو 25

 3،100،000 63 گازی الکتروفیوژن پلی اتیلن درجه 90زانو  26

 5،670،000 90 گازی الکتروفیوژن پلی اتیلندرجه  90زانو  27

 7،020،000 110 گازی الکتروفیوژن پلی اتیلن درجه 90زانو  28

 8،370،000 125 گازی الکتروفیوژن پلی اتیلن درجه 90زانو  29

 19،000،000 160 گازی الکتروفیوژن پلی اتیلن درجه 90زانو  30

 51،000،000 200 گازی الکتروفیوژن پلی اتیلندرجه  90زانو  31

 68،000،000 225 گازی الکتروفیوژن پلی اتیلن درجه 90زانو  32

 3،500،000 63/90   گازی الکتروفیوژن لی اتیلنپتبدیل  33

 6،000،000 63/110 )کیت(  گازی پلی اتیلنتبدیل  34

 6،500،000 90/110   گازی الکتروفیوژن پلی اتیلن تبدیل 35

 6،950،000 63/125 )کیت( پلی اتیلن گازیتبدیل  36

 7،500،000 90/125 گازی الکتروفیوژن پلی اتیلنتبدیل  37

 8،100،000 110/125 )کیت( گازی پلی اتیلنتبدیل  38

 10،530،000 63/160 )کیت( پلی اتیلن گازیتبدیل  39

 10،935،000 90/160 )کیت( پلی اتیلن گازی تبدیل 40

 11،400،000 110/160 گازی الکتروفیوژن پلی اتیلن تبدیل 41
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 قیمت )ریال( سایز)میلیمتر( نام کاال ردیف

 11،500،000 125/160 )کیت( گازی پلی اتیلنتبدیل  42

 29،000،000 63/200 )کیت( پلی اتیلن گازی تبدیل 43

 29،700،000 90/200 )کیت( پلی اتیلن گازیتبدیل  44

 30،000،000 110/200 )کیت( پلی اتیلن گازی تبدیل 45

 31،000،000 125/200 )کیت( گازی پلی اتیلن تبدیل 46

 28،000،000 160/200 )کیت( گازی پلی اتیلنتبدیل  47

 46،170،000 63/225 )کیت( پلی اتیلن گازیتبدیل  48

 46،575،000 90/225 )کیت( گازی پلی اتیلنتبدیل  49

 46،900،000 110/225 )کیت( گازی پلی اتیلن تبدیل 50

 47،250،000 125/225 )کیت( پلی اتیلن گازی تبدیل 51

 43،200،000 160/225 )کیت( گازی پلی اتیلن تبدیل 52

 44،550،000 200/225 )کیت( گازی پلی اتیلن تبدیل 53

 1،100،000 25 گازی الکتروفیوژن پلی اتیلن سه راه مساوی 54

 2،835،000 63 گازی الکتروفیوژن پلی اتیلن سه راهی مساوی 55

 5،670،000 90 گازی الکتروفیوژن پلی اتیلن سه راهی مساوی 56

 8،262،000 110 گازی الکتروفیوژن پلی اتیلنسه راهی مساوی  57

 11،610،000 125 گازی الکتروفیوژن پلی اتیلنسه راهی مساوی  58

 18،157،500 160 گازی الکتروفیوژن پلی اتیلنسه راهی مساوی  59

 61،425،000 200 گازی الکتروفیوژن پلی اتیلن سه راهی مساوی 60

 70،807،500 225 گازی الکتروفیوژن پلی اتیلن سه راهی مساوی 61
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 قیمت )ریال( سایز)میلیمتر( نام کاال ردیف

 7،047،000 63/90 گازی الکتروفیوژن پلی اتیلن سه راهی نامساوی 62

 9،882،000 63/110 گازی الکتروفیوژن پلی اتیلن سه راهی نامساوی 63

 11،097،000 90/110 گازی الکتروفیوژن پلی اتیلن سه راهی نامساوی  64

 16،146،000 63/125 گازی الکتروفیوژن پلی اتیلن سه راهی نامساوی 65

 17،752،500 90/125 گازی الکتروفیوژن پلی اتیلنسه راهی نامساوی  66

 18،562،500 110/125 گازی الکتروفیوژن پلی اتیلن سه راهی نامساوی 67

 25،920،000 63/160 گازی الکتروفیوژن پلی اتیلنسه راهی نامساوی  68

 26،230،500 90/160 گازی الکتروفیوژن پلی اتیلنسه راهی نامساوی  69

 26،838،000 110/160 گازی الکتروفیوژن پلی اتیلنسه راهی نامساوی  70

 25،623،000 125/160 گازی الکتروفیوژن پلی اتیلن سه راهی نامساوی 71

 74،115،000 63/200 گازی الکتروفیوژن پلی اتیلنسه راهی نامساوی  72

 74،250،000 90/200 گازی الکتروفیوژن پلی اتیلن سه راهی نامساوی  73

 74،520،000 110/200 گازی الکتروفیوژن پلی اتیلنسه راهی نامساوی  74

 75،465،000 125/200 گازی الکتروفیوژن پلی اتیلنسه راهی نامساوی  75

 70،200،000 160/200 گازی الکتروفیوژن پلی اتیلنسه راهی نامساوی  76

 83،092،500 63/225 گازی الکتروفیوژن پلی اتیلنسه راهی نامساوی  77

 83،295،000 90/225 گازی الکتروفیوژن پلی اتیلن سه راهی نامساوی 78

 83،497،500 110/225 گازی الکتروفیوژن پلی اتیلنسه راهی نامساوی  79

 83،835،000 125/225 گازی الکتروفیوژن پلی اتیلنسه راهی نامساوی  80

 74،722،500 160/225 گازی الکتروفیوژن پلی اتیلنسه راهی نامساوی  81
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 قیمت )ریال( سایز)میلیمتر( نام کاال ردیف

 76،410،000 200/225 گازی الکتروفیوژن پلی اتیلن سه راهی نامساوی 82

 1،552،500 25/63 گازی الکتروفیوژن پلی اتیلن زین تبدیل 83

 2،025،000 25/90 گازی الکتروفیوژن پلی اتیلن زین تبدیل 84

 2،322،000 25/110 گازی الکتروفیوژن پلی اتیلنزین تبدیل  85

 2،497،500 25/125 گازی الکتروفیوژن پلی اتیلن زین تبدیل 86

 2،767،500 25/160 گازی الکتروفیوژن پلی اتیلن زین تبدیل 87

 16،132،500 25/200 گازی الکتروفیوژن پلی اتیلن زین تبدیل 88

 18،157،500 25/225 گازی الکتروفیوژن پلی اتیلن زین تبدیل 89

 43،470،000 63/125 گازی الکتروفیوژن پلی اتیلن زین تبدیل 90

 46،575،000 63/160 گازی الکتروفیوژن پلی اتیلنزین تبدیل  91

 80،730،000 63/200 گازی الکتروفیوژن پلی اتیلن زین تبدیل 92

 83،835،000 63/225 گازی الکتروفیوژن پلی اتیلن زین تبدیل 93

 17،550،000 63 گازی الکتروفیوژن پلی اتیلنشیرتوپی  94

 33،750،000 90 گازی الکتروفیوژن پلی اتیلنشیرتوپی  95

 36،450،000 110 گازی الکتروفیوژن پلی اتیلنشیرتوپی  96

 39،150،000 125 گازی الکتروفیوژن پلی اتیلنشیرتوپی  97

 70،200،000 160 گازی الکتروفیوژن پلی اتیلن شیرتوپی 98

 154،000،000 200 گازی الکتروفیوژن پلی اتیلن شیرتوپی 99

 197،000،000 225 گازی الکتروفیوژن پلی اتیلن شیرتوپی 100
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 قیمت )ریال( (اینچسایز) نام کاال ردیف

 4/3 – 25 510،000" (TF) الکتروفیوژن گازیفوالدی و پلی اتیلن  اتصال 101

 32-1 2،300،000" (TF) الکتروفیوژن گازیفوالدی و پلی اتیلن  اتصال 102

 63-2 3،500،000" (TF) الکتروفیوژن گازیفوالدی و پلی اتیلن  اتصال 103

 90-3 12،000،000" (TF) الکتروفیوژن گازیفوالدی و پلی اتیلن  اتصال 104

 90-4 12،000،000" (TF) الکتروفیوژن گازیفوالدی و پلی اتیلن  اتصال 105

 110-4 16،000،000" (TF) الکتروفیوژن گازیفوالدی و پلی اتیلن  اتصال 106

 125-4 18،000،000" (TF) الکتروفیوژن گازیفوالدی و پلی اتیلن  اتصال 107

 90-6 20،000،000" (TF) الکتروفیوژن گازیفوالدی و پلی اتیلن  اتصال 108

 125-6 24،000،000" (TF) الکتروفیوژن گازیفوالدی و پلی اتیلن  اتصال 109

 160-6 26،000،000" (TF) الکتروفیوژن گازیفوالدی و پلی اتیلن  اتصال 110

 125-8 28،000،000" (TF) الکتروفیوژن گازیفوالدی و پلی اتیلن  اتصال 111

 160-8 30،000،000" (TF) الکتروفیوژن گازیفوالدی و پلی اتیلن  اتصال 112

 200-8 68،000،000" (TF) الکتروفیوژن گازیفوالدی و پلی اتیلن  اتصال 113

 200-10 80،000،000" (TF) الکتروفیوژن گازیفوالدی و پلی اتیلن  اتصال 114

 225-8 75،000،000" (TF) الکتروفیوژن گازیفوالدی و پلی اتیلن  اتصال 115

 225-10 85،000،000" (TF) الکتروفیوژن گازیفوالدی و پلی اتیلن  اتصال 116



 

 

 

 

 

 


